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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Název práce: Energetická náročnost občanské budovy 

Autor práce: Bc. Veronika Kořenková 

Oponent práce: Ing. Lucie Horká 

Popis práce: 

Diplomová práce autorky Bc. Veroniky Kořenkové s názvem „Energetická náročnost občanské 

budovy“ se zabývá návrhem tří variant zdrojů tepla pro budovu instruktorského domu a 

vyhodnocením navržených variant z hlediska ekonomického a ekologického. Energetická 

náročnost budovy je stanovena pomocí průkazu energetické náročnosti budovy v software 

DekSoft. Teoretická část je zaměřena na problematiku tepelných čerpadel. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Zadání je splněno v požadovaném rozsahu, rozsah a obtížnost diplomové práce je standardní. 

Práce je přehledná a formálně správně členěná. Práce však obsahuje nedostatky v oblasti 

návrhu zdrojů tepla a ve výkresové dokumentaci.  

Připomínky a dotazy k práci: 

Teplotní spády zdrojů tepla nekorespondují se systémem podlahového vytápění. 

 

Pojistné ventily se umisťují vždy mezi zdroj tepla a uzavírací armaturu (např. výkres 

V06_V1_Schéma_zapojení_TM – součástí akumulačního zásobníku je elektrická topná jednotka, 

ale pojistný ventil je zakreslen až za uzavírací armaturou). Za oběhovými čerpadly musí být vždy 

zpětný ventil, aby voda neprotekla v opačném směru a nedošlo tím k poškození oběhového 

čerpadla např. zpětné ventily chybí u cirkulačních čerpadel na teplé vodě (viz 
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V06_V1_Schéma_zapojení_TM a V09_V2_Schéma_zapojení_TM). Na otopných větvích (u všech tří 

schémat zapojení) je zpětný ventil umístěn ve špatné poloze, ke zpětnému průtoku vody 

čerpadlem tak není zabráněno. Ve schématu V12_V3_Schéma_zapojení_TM chybí na větvi pro 

přípravu TV armatury jako jsou zpětný ventil a filtr, u solárního systému je chybně umístěný 

pojistný ventil, nádoba na odkapávání slouží k záchytu kapaliny právě z pojistného ventilu. 

U vychlazovací smyčky kotle na pelety chybí termostatický bezpečnostní ventil. U akumulační 

nádrže na topnou vodu (u kotle na pelety) je zakreslena elektrická topná jednotka, která jinak 

není v návrhu popsána. 

U zdrojů jako je plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo není třeba instalovat 

termostatický směšovací ventil na teplou vodu. Instaluje se pouze u zdrojů, kde hrozí překročení 

maximální teploty teplé vody (např. u kotlů na tuhá paliva nebo u termických solárních 

kolektorů). 

Navržené solární kolektory nejsou ani orientačně zakresleny ve výkresové dokumentaci. Dveře 

do technické místnosti byly zvětšeny, aby bylo možná instalace zásobníku o průměru 1200 mm, 

vstupní dveře do objektu však zůstaly široké pouze 900 mm. 

 

1) Jaký klimatická data byla použita pro vypracování průkazů energetické náročnosti budovy? 

 

2) Je vhodná kombinace systému podlahového vytápění a zdroje tepla kotle na pelety? 

Teplotní spád kotlového okruhu uvažujete 85/70 °C, jaký bude teplotní spád topných větví 

podlahového vytápění? 

 

3) Situace V13_V3 – okolo zásobníku LPG je vyznačeno ochranné pásmo, může ochranné 

pásmo zásobníku zasahovat na sousední pozemek? 

 

4) Podle grafu „Obrázek 55 Využití solární energie“ je systém termických kolektorů navržen 

v letních měsících s přebytem tepelné energie. Jak bude s přebytky tepla nakládáno? 

(V grafu chybí popis os a vynesené hodnoty jsou popsány naopak). 

 

5) Vysvětlete, jak bude fungovat trojcestný směšovacího ventil před zásobníkem teplé vody 

ve schématu zdroje tepla V06_V1_Schéma_zapojení_TM (varianta s tepelnými čerpadly).  

Závěr: 

Předloženou diplomovou práci, jejíž autorkou je Bc. Veronika Kořenková doporučuji k 

úspěšnému obhájení. 
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